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PROTOKOLL

Tilstede:
Laila Torp, Stein Kåre Ulvestad, Åse Melkeraaen, Elisabeth Dyhre, Arnhild Øfsti Schjetne og 
Inger-Lise Klette

Forfall:
Erna Hogrenning, Hilde Skaatan og Lillian Bremnes

Sak 41/12: Godkjenning av protokoller fra forrige møte (juni).
Protokollene ble godkjent og underskrevet.

Sak 42/12: Virksomhetsplan for Ekholt menighetsråd.
Rygge kirkelige fellesråd har utarbeidet en strategiplan/virksomhetsplan. Noe 
liknende bør også menighetsrådet gjøre for sin virksomhet.
Stein Kåre Ulvestad hadde med en menighetsplan som vi fylte ut noen felter på
sammen. Denne følger vedlagt.
Det er mye bra arbeid i gang, og det er viktig for rådet at dette videreføres og 
videreutvikles.
Av nye tiltak kan nevnes: 

• “Stille kirke” – åpen kirke en gang pr. mnd. hvor det er stille i 
kirkerommet. Åse Melkeraaen m.fl. kan ta ansvar for dette.

• Temakvelder for voksne mellom 40-60 år hvor man tar opp allmen-
menneskelige temaer som gjelder denne gruppen. 

Vi må arbeide mer med denne planen framover.

Sak 43/12: Kirkeordning etter 2013
Stortinget gjorde i mai viktige endringer i Grunnloven som innebærer at Norge 
ikke lenger har en statsreligion. Kirkeloven ble samtidig endret. Den norske 
kirke står nå overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og 
muligheter.
Det vil seinere komme flere formelle høringer om både endringer i kirkelov og 
ny kirkeordning, men allerede nå ønsker Kirkerådet at flest mulig blir involvert
i en refleksjonsprosess. Det er utarbeidet et refleksjonsdokument og vi inviteres
til å gi innspill og tilbakemelding til Kirkerådet.

Ekholt menighetsråd
Den norske kirke



Side 2 av 2

Refleksjonsdokumentet kan lases ned på www.kirken.no/kirkeordning. 
Fra side 22 og utover står spørsmålene Kirkerådet ønsker en tilbakemelding på.
Det er viktig at rådsmedlemmene har lest dokumentet før møtet.

Saken ble utsatt til et seinere møte.

Vedlegg: helhetlig menighetsplan for Ekholt menighet.

Ekholt, 18.09.12
Inger-Lise Klette

Ekholt menighetsråd
Den norske kirke

http://www.kirken.no/kirkeordning

	Ekholt menighetsråd
	Den norske kirke
	Sak 41/12: Godkjenning av protokoller fra forrige møte (juni).


